Nedenstående udgøre mit korte høringssvar. Hvis i ønsker det uddybet, så kontakt
mig gerne.
--I programtilladelsen stk 37 står: "Tilladelsen kan i henhold til radio- og
fjernsynsloven inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis
tilladelseshaveren [pkt. 1] overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven,
såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne". Jeg mener at
Kulturradio Danmark A/S (Radio LOUD) har forbrudt sig mod dette, da de ikke har
overholdt bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) på deres website.
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Europa-Kommissionen har angivet at IP-adresser opfattes som
personoplysninger, og derfor indgår i GDPR. Ref.:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personaldata da
Datatilsynet har ved flere lejligheder oplyst, at hvis der indsamles personoplysninger
på et website, så skal der oplyses om dette i klar og forståelig tekst. De har bla.
skrevet om det her:
https://www.datatilsynet.dk/Media/F/8/Behandling%20af%20personoplysninger%20
om%20hjemmesidebes%C3%B8gende.pdf
Der indsamles IP-adresser og andre informationer på besøgende når man besøger
https://loud.land/ . Dette sker bla. gennem brug af podcastafspilleren der er leveret
af Spreaker. Spreaker oplyser i en mail d. 20/4-21 at: "The Access Logs contain IP
addresses [...]". Derudover vil der i visse tilfælde blive lagt tracking cookies ved
besøg på loud.land, hvilket er dokumenteret i vedhæftede skærmdump
(loud.land_Spreaker.png). Radio Loud har tidligere forsvaret sig med, at ip-adresser
kan være anonymiserede, men dette er ikke tilfældet da hostingudbyderen der har
loud.land liggende på deres servere skriver i en mail d. 9/4-21: "Det er desværre
ikke muligt at anonymisere IP-adresserne [...]".
Før den 1/5-2021, det vil sige i hele den periode som høringen omfatter, har der
IKKE været oplyst om indsamling og opbevaring af persondata på websitet
loud.land, som dokumenteret i vedhæftede skærmdump (loud.land_(Desktop).png).
Efter at Radio Loud blev gjort opmærksom på denne mangel, findes der nu en
"Persondata"-side på websitet her: https://loud.land/privacy-policy/
Jeg mener som sagt at denne bryder med programtilladelsens stk 37, da
overtrædelsen har været gentagne ved hver brugers besøg på websitet.
---

Venlig hilsen

Rasmus Lorentzen
Omnitech

2

4

